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Carles Gosálbez
La situació econòmica en deter-
minats sectors del Camp de Tar-
ragona i de les Terres de l’Ebre és 
pitjor que la del conjunt de Cata-
lunya, segons l’Informe de Con-
juntura Econòmica correspo-
nent al segon trimestre d’aquest 
any, elaborat per la Càtedra per al 
Foment de la Innovació Empre-
sarial de la URV. L’estudi compta 
amb el suport de la Diputació de 
Tarragona. Les dades que aporta 
són alarmants, fins al punt que 
entre els mesos d’abril i i juliol on 
més ha crescut l’atur a Catalunya 
ha estat al Camp de Tarragona, 
amb un augment del 42,1%.

L’economista Joaquim Marga-
lef va manifestar que «la situació 
no és bona» i si el 2021 hi ha un 
repunt de la pandèmia de la co-
vid-19 «estarem en nivell negatiu 
fins al 2024». L’informe parla de 
situació «conflictiva». A més de 
l’augment de l’atur, la caiguda de 
les exportacions i les importaci-
ons, els efectes de la pandèmia 
en sectors com el del turisme i la 
situació negativa del PIB fan que 
l’informe reculli «dades terri-
bles», va dir Margalef. En aquest 
context, la directora de la Càte-
dra per al Foment de la Innovació 
Empresarial, Mercedes Teruel, va 
dir que «les dades mostren certa 
recuperació i la pregunta que ens 

hem de fer és com sortir d’aques-
ta situació».

En la presentació telemàtica 
de l’informe van participar re-
presentants de les cambres de 
comerç de Tarragona, Reus, Tor-
tosa i Valls, que es van mostrar 
preocupats, així com dels sec-
tors del moble i el turisme de les 
Terres de l’Ebre que estan vivint 
la pandèmia de manera molt di-
ferent. Els resultats en l’àmbit 
del moble és molt positiu, amb 
un considerable augment de 
comandes, mentre que en el del 
turisme destaca que els petits 
hotels i cases rurals estan tenint 
una bona campanya, fet que 
contrasta amb la falta de clients 
en els grans establiments de la 
zona.

Caiguda del PIB
Joaquim Margalef va destacar la 
caiguda del PIB en el segon tri-
mestre d’aquest any, que a Cata-
lunya ha estat del 15,6%. Al Camp 
de Tarragona ha baixat el 24,3% i 
a les Terres de l’Ebre el 21,9%. 
Margalef va dir que «la caiguda 
del primer trimestre va ser rela-
tivament significativa, ja que du-
rant més de dos mesos l’activitat 
es va moure en uns indicadors de 
normalitat i, no obstant això, al 
trimestre posterior, en ple estat 
d’alarma i amb el tancament de 

l’activitat productiva, l’economia 
només s’ha mantingut a partir de 
cobrir la demanda essencial dels 
ciutadans».

Pel que fa a la capacitat pro-
ductiva, «un concepte que no és 
el PIB, però s’hi assembla», Mar-
galef va apuntar que el descens 
a les comarques tarragonines ha 
estat d’un 23,89% el segon tri-
mestre. Al Camp de Tarragona 
va caure el 24,31% i a les Terres 
de l’Ebre el 21,91%. El respon-
sable Margalef va destacar que, 
per comarques, el Tarragonès 
ha aguantat millor per la gran 
indústria, que ha mantingut l’ac-
tivitat des de l’inici de la pandè-
mia. En altres comarques amb 
una altra mena d’indústria, com 
a l’Alt Camp, el descens ha estat 
del 28,82%, i la Conca de Barberà 
del 33,02%. En aquestes comar-
ques és on ha estat més contun-
dent.

Baixa l’ocupació
Pel que fa a l’evolució de l’ocupa-
ció, on més afecta la pandèmia 
és en el de l’agricultura, amb una 
caiguda del 35%, mentre que en 
la indústria ha estat del 10% i del 
4,4% a la construcció. Margalef 
va remarcar que al sector ser-
veis ha estat de l’1,1%. Per altra 
banda, va qualificar de «terri-
ble» l’augment de l’atur, que en 

el segon trimestre ha estat del 
44,9% al Camp de Tarragona i 
del 33,1% a les Terres de l’Ebre. 
En comarques com el Tarrago-
nès i la Conca de Barberà l’incre-
ment va ser superior al 50% i on 
menys a la Ribera d’Ebre, amb el 
16,9%. Margalef va dir que a les 
comarques tarragonines la taxa 
d’atur «és superior a la de la resta 
de Catalunya des de l’any 2011». 
Per contra, «hi ha més estabilitat 
laboral, sobretot a les grans em-
preses», va dir.

Durant la presentació de l’in-
forme, Margalef va argumentar 
que la diferència té a veure amb 

l’impacte del sector primari a les 
Terres de l’Ebre, que «ha donat 
una certa estabilitat laboral», 
mentre que en àmbits com la 
Costa Daurada la caiguda del 
turisme ha estat definitiu per la 
dràstica caiguda de les contra-
ctacions. A més, en aquest sector 
molts treballadors no han pogut 
acollir-se a un ERTO, perquè no 
van ser contractades a l’inici de 
la campanya d’estiu a causa de 
la situació provocada per l’es-
tat d’alarma. En aquest context, 
Margalet va subratllar que el mes 
de juny es va tancar amb 54.782 
persones amb ERTO a la provín-

cia de Tarragona, on la situació 
és problemàtica.

Menys exportació
Un factor negatiu que també 
destaca l’Informe de Conjuntura 
Econòmica fa referència a l’es-
tat de les exportacions i les im-
portacions. Pel que fa al primer 
capítol, la caiguda interanual ha 
estat del 25%. Al maig les expor-
tacions a la zona van caure un 
24,93%, en relació interanual, 
mentre que les importacions van 
disminuir un 25,34%. En aquest 
punt, Margalef va indicar que el 
descens més rellevant s’ha pro-
duït en l’activitat exportadora 
dels productes industrials, tant 
energètics com químics. Aquest 
fet reflecteix la dinàmica comer-
cial tant pel que fa a Tarragona 
com a l’àmbit internacional.
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La URV diu que amb un 
rebrot el 2021 no hi haurà 
recuperació fins al 2024
En el segon trimestre d’aquest any l’atur ha augmentat un 44,4% al Camp 
de Tarragona i un 31,4% a les Terres de l’Ebre, i el 35,7% a Catalunya

El mes de juny va tancar 
amb 54.782 persones 
afectades per ERTO a les 
comarques tarragonines

L’economista Joaquim 
Margalef destaca que 
la situació actual és 
«conflictiva»

Francesc Faiges, president de la Cambra de Comerç de Tortosa, durant la presentació de l’informe.
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Les quatre cambres de comerç 
de les comarques tarragonines 
van participar en la presenta-
ció de l’Informe de Conjuntura 
Econòmica del segon trimestre 
d’aquest any. Francesc Faiges, 
president de la Cambra de Co-
merç de Tortosa, que va exercir 
com a amfitrió, van dir que les 
notícies «no són gaire bones» i 
va fer una crida a «reflexionar 
sobre la situació determinada 
per la pandèmia», que es ca-
racteritza per «la caiguda de la 
producció i del consum». Faiges 
va dir que «el nombre d’entitats 
ha caigut en picat» i va desta-
car que la covid-19 ha provocat 
que el Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre sumin més de 
55.000 treballadors afectats 

pels ERTO. «L’atur ha augmen-
tat molt i importacions i expor-
tacions han baixat de manera 
considerable», va dir.

Per la seva banda, el president 
de la Cambra de Reus, Jordi Just, 
va comentar que «la situació és 
dolenta i mentre no tinguem 
una vacuna contra la covid-19 
hi haurà intranquil·litat». Just 
va reclamar la «millora de les 
infraestructures» del territo-
ri per facilitar desplaçaments 
curts. «La proximitat és una 
eina important per a l’economia 
i hem d’aconseguir que aquesta 
proximitat sigui bona i fàcil». 
En aquest punt, Just va desta-
car, com a exemple, que «la part 
positiva de l’informe és que a les 
Terres de l’Ebre ha augmentat 
l’ocupació en el sector del turis-

me», però en el costat contrari 
es troben localitats com «Salou, 
on la pandèmia s’ha deixat no-
tar molt a causa del descens del 
turisme internacional». Ha estat 
«el turisme local qui ha anat al 
territori», va remarcar.

Josep Maria Rovira, presi-
dent de la Cambra de Valls, va 
assegurar que «ens espera una 
tardor calenta» i va destacar que 
«a l’Alt Camp hi ha sectors que 
comencen a recuperar-se». Ro-
vira va voler donar «un missatge 
d’esperança, perquè les cam-
bres estem cercant solucions».

Per la seva banda, Jordi Cáce-
res, representant de la Cambra 
de Tarragona, va dir que «estem 
en un escenari diferent i haurà 
d’haver-hi una reestructuració 
del món econòmic».

Les quatre cambres aposten per 
potenciar l’economia del territori 
Reus vol millores en infraestructures per facilitar el comerç de proximitat
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Els sectors del moble i del tu-
risme a les Terres de l’Ebre està 
vivint un bon moment, tot i la 
pandèmia. Jose Ferrer, director 
de Madersénia i president del 
Col·lectiu d’Empresaris del Mo-
ble de la Sénia, va comentar que 
en la situació d’incertesa eco-
nòmica actual «és curiós que el 
sector del moble va estar parat 
fins al març i, després, es van 
recuperar les comandes». Ferrer 
va dir que «estem preocupats» 
pel fet que el bon moment que 
travessa el sector «acabarà». La 
seva previsió és que «la dava-
llada pot ser del 30 per cent el 
pròxim any».

Segons el representant del 
sector del moble, aquest àmbit 
de l’activitat econòmica està 

rebent encàrrecs impensables 
en una situació de pandèmia 
«perquè la gent està més a casa 
i ha vist la necessitat de millorar 
l’entorn on resideix». «Benvin-
guda sigui aquesta situació, però 
estem alerta», va subratllar.

Per la seva banda, Joaquim 
López, director de Villa Reti-
ro Grup, va dir que «hi ha dues 
realitats en l’àmbit del turisme 
segons la destinació, perquè les 
Terres de l’Ebre viu del local i 
localitats com Salou de l’inter-
nacional, fet que pot portar a 
confusions». Segons López, «en 
el primer trimestre vam estar 
pràcticament tancats, però en el 
mes de juliol les coses van can-
viar pel turisme local».

La tipologia de l’establiment 
ha estat fonamental. «Els hotels 

i restaurants petits i les cases 
rurals han funcionat més que 
mai, amb la millor Setmana 
Santa que hem tingut, però no 
es pot dir el mateix dels establi-
ments grans perquè la imatge 
de turisme de masses ha estat 
negativa». En aquest context, 
va remarcar que la davallava 
del turisme internacional «ha 
estat dramàtica, perquè no ha 
vingut».

En la seva intervenció, López 
va remarcar que, «com a sector, 
estem una mica decebuts per 
les decisions polítiques, ja que 
aquestes han arribat tard». «Si 
les han de prendre, que ho fa-
cin, però com més aviat millor». 
Amb relació a la previsió de 
l’evolució del sector, va dir que 
«seguirà la mateixa tònica».

El sector del moble manté l’alerta 
tot i el gran augment de comandes 
Atribueix l’elevat nombre de vendes al fet que la gent està més a casa


